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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

        Ιανουάριος 2011     
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ του  RCS  για ΝΕΑΡΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
Θέμα για το   2011 «Οι Γυναίκες ως φορείς της Αλλαγής» 
Έκθεση: μέχρι 18 ετών    Φωτογραφία / Ταινία: μέχρι 30 ετών 
 
Οι  διεθνείς διαγωνισμοί του RCS είναι ανοιχτοί για συμμετοχές. Το θέμα των 
διαγωνισμών είναι το θέμα της ημέρας της Κοινοπολιτείας  για το 2011 «Women as 
agents of change». Η υποβολή συμμετοχής λήγει 1η Μαΐου για το διαγωνισμό έκθεσης 
(έκθεση, ιστορία,  ποίημα,  στίχοι τραγουδιού,  σενάριο ταινίας ή  θεατρικού  έργου ...   )  
1η Ιουνίου για το διαγωνισμό φωτογραφίας και 1η Ιουλίου για  την υποβολή ταινίας. 
Συμμετοχή για την Έκθεση, μπορούν να υποβάλουν, άτομα κάτω των 18 κατά την  1η 
Μαΐου και  για Φωτογραφία / Ταινία, άτομα κάτω των  30 ετών κατά την 1η Ιουνίου / 1η  
Ιουλίου αντίστοιχα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολίτες ή κάτοικοι Κύπρου. Για τους 
όρους συμμετοχής  βλέπετε  www.thercs.org/youth/competitions. 

Οι διεθνείς διαγωνισμοί του  RCS Young Commonwealth Competitions ενθαρρύνουν 
κάθε χρόνο χιλιάδες νεαρά πρόσωπα να ανταποκριθούν σε παγκόσμιες προκλήσεις 
μέσω δημιουργικής συγγραφής, διαγωνισμών φωτογραφίας και δημιουργίας ταινίας. 
Νέοι που διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν στους διαγωνισμούς του 2010 φιλοξενήθηκαν 
για μια βδομάδα στο Λονδίνο, συμμετείχαν  σε εργαστήρια δεξιοτήτων και άλλες 
δραστηριότητες και  τιμήθηκαν. 

Το Royal Commonwealth Society ιδρύθηκε το  1868. Είναι διεθνές φιλανθρωπικό ίδρυμα 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς και η μεγαλύτερη Κοινοπολιτειακή ΜΚΟ. Εργάζεται, για το 
γενικότερο καλό παγκόσμια, μέσω φιλανθρωπικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για 
νεαρά πρόσωπα και επίσης μέσω δημοσίων εκδηλώσεων και εκδόσεων και του 
διεθνούς δικτύου  του RCS.  Αποστολή του είναι η στήριξη και προώθηση της 
σύγχρονης Κοινοπολιτείας, της κουλτούρας της, των κύριων αξιών της, και της διεθνούς 
κατανόησης ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους ανθρώπους.  Η  Κύπρος είναι μέλος της 
Κοινοπολιτείας από το 1961 και το 2011 συμπληρώνονται 50 χρόνια συμμετοχής. 

Άλλο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι το  Nkabom Commonwealth Youth 
Leadership Programme, στο οποίο συμμετέχουν, κάθε δύο χρόνια σε διαφορετική 
χώρα της Κοινοπολιτείας, νέοι 18-25 ετών από  όλο τον κόσμο. Το  Nkabom του 2008 
με  θέμα «Conflict and Beyond» καθώς και το Διεθνές Συνέδριο του RCS για το 2008, 
πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο. Η επίσημη έναρξη του Συνεδρίου (22-24/9/2008) έγινε 
από τον Υπουργό Παιδείας  κ. Ανδρέα Δημητρίου, ο οποίος μίλησε εκ μέρους του 
Προέδρου της Δημοκρατίας. Το Nkabom 2010  πραγματοποιήθηκε στη Ρουάντα. Οι 
συμμετέχοντες διδάχτηκαν δεξιότητες σε θέματα  οικοδόμησης της ειρήνης και 
διαχείρισης συγκρούσεων. Ο Αριστοτέλης Γλυκής από τη Λεμεσό συμμετείχε, κατόπιν 
επιλογής στο Nkabom 2010,  ως   εκπρόσωπος της Κύπρου.  

Πληροφορίες  για τους διαγωνισμούς του RCS  στην ιστοσελίδα: www.thercs.org 
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